Diagnoza obszaru…
Dolina Dolnej Odry

Dolina Dolnej Odry

 Dolina Dolnej Odry - 61648,3 ha zachodniopomorskie, Gmina Gryfino

Czy w badanej gminie poza obszarem
Natura 2000 występują:
 Parki narodowe – podaj nazwy: brak

 Rezerwaty przyrody – podaj nazwy: Kanał Kwiatowy
 Parki krajobrazowe – podaj nazwy: Dolina Dolnej Odry
 Obszary chronionego krajobrazu – podaj nazwy: brak
 Pomniki przyrody – podaj nazwy: Krzywy Las - fragment lasu sosnowego, w którym kilkaset
drzew ma niezwykłe wykrzywione kształty,
 - Porośnięty bluszczem świerk o obwodzie 260 cm w miejscowości Żórawki

Na obszarze Natura 2000, obowiązuje:

 Plan zadań ochronnych – (podaj link do dokumentu:
http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych
 Plan zadań ochronnych zawierający wskazania do utworzenia planu ochrony – (podaj link
do dokumentu: ) http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych
 Plan ochrony – (podaj link do dokumentu: ) http://szczecin.rdos.gov.pl/plany-zadanochronnych

Czy w wymienionych poniżej źródłach można znaleźć informację o funkcjonowaniu gminy na badanym
obszarze Natura 2000? (tak/ nie/ nie dotyczy). Podaj link do źródła, na które się powołujesz

 Strona władz gminy http:NIE //www.gryfino.pl/WrotaGryfina/chapter_65000.asp
 Strona powiatu, do której należy badana gmina/gminy NIE http://www.gryfino.powiat.pl/
 Strona leśnictwa/nadleśnictwa znajdującego się na terenie gminy/gmin
http://www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl/lasy-nadlesnictwa
 Strona lokalnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz środowiska
http://www.ztp.org.pl/o_nas.htm

Co jest przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 (typy siedlisk przyrodniczych, gatunki
roślin i zwierząt, które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy)?



Bąk Botaurus stellaris,



Czapla biała Egretta alba,



Bocian czarny Ciconia nigra,



Łabędź krzykliwy Cyngus cygnus,



Bielaczek Mergus albellus,



Trzmielojad Pernis apivorus,



Kania czarna Milvus migrans,



Kania ruda Milvus milvus,



Bielik Haliaeetus albicilla,



Błotniak stawowy Circus aeruginosus,



Błotniak łąkowy Circus pygargus,



Rybołów Pandion haliaetus,

c.d


Sokół wędrowny Falco peregrinus,



Kropiatka Porzana porzana,



Zielonka Porzana parva,



Derkacz Crex crex,



Żuraw Grus grus,



Ostrygojad Haematopus ostralegus,



Czajka Vanellus vanellus,



Batalion Philomachus pugnax,



Brodziec leśny Tringa glareola,



Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus,



Mewa mała Larus minutus,



Rybitwa rzeczna Sterna hirundo,

c.d


Rybitwa białoczelna Sterna albifrons,



Rybitwa czarna Chlidonias niger,



Puchacz Bubo bubo,



Uszatka błotna Asio flammeus,



Zimorodek Alcedo atthis,



Podróżniczek Luscinia svecica,



Brzęczka Locustella luscinioides,



Wodniczka Acrocephalus paludicola,



Jarzębatka Sylvia nisoria,



Wąsatka Panurus biarmicus,



Łabędź niemy Cyngus olor,



Gęś zbożowa Anser fabalis,

c.d


Gęś biało czelna Anser albifrons,



Gęgawa Anser anser,



Świstun Anas penelope,



Krakwa Anas strepera,



Krzyżówka Anas platyrhynchos,



Głowienka Aythya ferina,



Czernica Aythya fuligula,



Nurogęś Mergus merganser,



Łyska Fulica atra,



Kormoran Phalacrocorax carbo sinensis,



Rożeniec Anas acuta,



Ogorzałka Aythya marila,



Ohar Tadorna tadorna,



Cyraneczka Anas crecca,



Gągoł Bucephala clangula.

Jakie cele działań ochronnych zostały wyznaczone w Planie zadań ochronnych dla
badanego obszaru?

 Sformułowano cele działań ochronnych do osiągnięcia w okresie obowiązywania planu
zadań ochronnych w sposób umożliwiający monitoring i weryfikację oraz postęp w
realizacji. Dla większości przedmiotów ochrony wskazano utrzymanie właściwego stanu
ochrony oraz dla 19 przedmiotów ochrony podjęcie działań zmierzających do
właściwego stanu ochrony natomiast dla w stosunku do przedmiotów ochrony,
wykazanych w SDF: A081 błotniak łąkowy Circus pygargus, A094 rybołów Pandion
haliaetus, A103 sokół wędrowny Falco peregrinus, A130 ostrygojad Haematopus
ostralegus, A151 batalion Philomachus pugnax, A166 brodziec leśny Tringa glareola, A222
uszatka błotna Asio flammeus, A292 brzęczka Locustella luscinioides, A323 wąsatka
Panurus biarmicus, A052 cyraneczka Anas crecca, A067 gągoł Bucephala clangula –
wskazano weryfikację stanu wiedzy.

Jaki jest stan ochrony przedmiotów ochrony wyróżnionych na obszarze Natura 2000?
Jaki jest stan realizacji działań ochronnych przyjętych na obszarze Natura 2000?

 Do najistotniejszych istniejących zagrożeń obszaru Natura 2000 należy pogorszenie jakości
siedlisk lęgowych spowodowane trwałym przesuszeniem podmokłych łąk, intensyfikacja
rolnictwa (zamiana TUZ na grunty orne, intensyfikacja koszenia lub wypasu użytków
zielonych), bądź zaprzestanie użytkowania prowadzące do zarastania łąk i pastwisk oraz
zmiana reżimu hydrologicznego cieków, rozproszona zabudowa. Dla ptaków szponiastych
wpływającymi szczególnie negatywnie są kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi
i porażeniem prądem elektrycznym, powodujące ich zwiększoną śmiertelność. Istotnym
zagrożeniem potencjalnym są kolizje ptaków z elektrowniami wiatrowymi. Kody zagrożeń
(określonych załącznikiem nr 3 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r.) podano zgodnie z opracowaniem
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska „Podręcznik Platforma KomunikacyjnoInformacyjna. Plany zadań Ochronnych Natura 2000, jako narzędzie wspomagające
tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Wersja 2013.2”.

Czy zostały wytyczone warunki dotyczące zagospodarowania przestrzennego na obszarze
Natura 2000 tak, by nie szkodziło ono celom ochrony Natura 2000? Jeśli tak, to jakie to są
warunki? Podaj linki do źródeł, na które się powołujesz.

 TAK
 http://www.infor.pl/akt-prawny/U83.2015.106.0002317,uchwala-nr-vii6415-rady-miejskiej-wgryfinie-w-sprawie-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenuwobrebie-nr-4miasta-gryfino-rejon-ul-artyleryjskiej.html

Czy zostały wytyczone warunki realizowania przedsięwzięć, które mogą mieć negatywny
wpływ na obszar Natura 2000?
Jeśli tak, to jakie to są warunki?
Podaj linki do źródeł, na które się powołujesz.

 Brak danych

a. Ile przedsięwzięć/inwestycji na terenie na terenie gminy/gmin, na którym znajduje się
badany obszar Natura 2000, zostało zaopiniowanych jako mające znaczący negatywny
wpływ na obszar Natura 2000, w ciągu ostatnich pięciu lat?

 Brak danych

Jakie organizacje pozarządowe/instytucje publiczne/firmy podejmują działania na rzecz
ochrony obszaru Natura 2000 na terenie gminy/gmin, na których przeprowadzane jest
badanie? Proszę podać maksymalnie 5 takich podmiotów. Jakie działania podejmują te
podmioty?

 Nadleśnictwo Gryfino – uwzględnianie ochrony w planach urządzania lasu
 Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska – aktywny udział w konsultacjach
społecznych
 Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze – działalność na rzecz przyrody
 Komitet Ochrony Orłów – monitoring liczenie , obrączkowanie ptaków drapieżnych
 Strażnicy przyrody – serwis obywatelski monitoring działań administracji publicznej w
ochronie przyrody

